Brønderslev 7. august 2020

Kære nye elever på BG
Jeg håber, I har haft en god sommerferie – og at I glæder jer til at starte på en ny skole. Vi
glæder os i hvert fald til at se jer.
Før sommerferien håbede jeg, at vi ville kunne byde jer velkommen til en nogenlunde
normal skolegang i forhold til corona, og en del ting er da også næsten tilbage til det
normale, men der er også mange ting, der stadig er præget af corona. Særligt de sidste ugers
smittetal har vist vigtigheden af, at vi stadigvæk alle sammen passer rigtig meget på
hinanden. Derfor beder jeg her læse nedenstående (også selv om det er lidt langt) – og
meget gerne også vise det til jeres forældre.
Overordnet skal vi som skole følge nogle andre regler, end dem det øvrige samfund skal
følge. Fx må vi ikke bare samle op til 100 personer, som man ellers må. Vi skal i stedet for
sørge for, at I kun er sammen med jeres klasser (+ valghold), og vi må ikke blande jer fx på
årgange. Dette sker, for at vi kan begrænse smitten, hvis én af jer bliver smittet – og det vil
dermed ikke blive nødvendigt at lukke hele skolen ned, men kun lave virtuel undervisning i
den klasse, der er ramt.
Helt overordnet betyder det, at I primært skal holde jer til jeres nye klasser – og som I har
hørt mange gange siden marts, er afstand og god håndhygiejne afgørende. Så længe I er
sammen med jeres klasse (eller valghold), skal der ikke længere være 1 meter mellem jer,
men så snart I er sammen med andre, gælder 1-meters reglen.
På BG gælder følgende:
Alle klasser har et fast klasselokale, hvor langt de fleste af jeres timer afholdes. Fag og hold,
der kræver faglokaler, afholdes dog i disse.
I alle klasser og på alle hold skal der laves faste teams til gruppearbejde, som skal
overholdes. Disse teams bliver løbende ændret – ca. hver 6. uge.
Alle klasser får tildelt bestemte borde, hvor I skal holde de lange pauser, dvs. 10- og 12frikvartererne. 1g og 1hf får alle et bord i kantinen. Det er også her eller i jeres klasselokale, I
skal lave gruppearbejde. I må IKKE sætte jer andre steder på skolen. Hvis I skal snakke med
elever fra andre klasser, skal det foregå stående og med 1 meters afstand til hinanden. I de
korte pauser må I gerne gå på toilettet, i kantinen for at købe ind og lignende, men skal altså
ellers blive i klasserne.
I må selvfølgelig også gerne gå udenfor. Her gælder det også, at hvis I er sammen med andre
end jeres klasse, skal I holde afstand på 1 meter.
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Det, at vi kun må samle jer i klasser, betyder jo desværre, at en lang række sociale aktiviteter
ikke kan gennemføres indtil videre frem til efterårsferien – men måske endnu længere. Der
vil derfor desværre ikke blive holdt gymnasiefester, aktivitetsdag, morgensamlinger etc. Vi er
helt klar over, at sådanne ting er meget vigtige elementer i et gymnasieliv, og at det helt
sikkert er noget af det, I havde glædet jer til – og vi håber, at vi inden alt for længe kan få lov
til at genoptage netop den slags. Jo mere vi alle passer på, jo kortere bliver ventetiden
formentlig.
Helt overordnet hjælper det rigtig meget på smittebegrænsning med god håndhygiejne. I
skal derfor alle sammen fortsat vaske hænder, når I kommer ind i klassen (og løbende resten
af dagen). Desuden vil der være opsat sprit-dispensere rundt om på skolen, som I skal
benytte, hvor der ikke er håndvaske til rådighed. Der er håndvask i alle undervisningslokaler.
SÆRLIGT OM KANTINEN
På BG holder kantinen åbent hele dagen, og det er overordnet en god idé at handle, hvis
man fx har mellemtime eller lignende, så man undgår de store kø-perioder i de lange pauser
kl. 9.25 og kl. 12.05. Hvis I skal handle i kantinen, skal I overholde følgende:
Køen skal være én lang række med god afstand til dem foran og bagved
I skal vide, hvad I vil købe, når det er jeres tur (ellers bliver køen alt for lang)
I skal helst betale med mobilepay – vær parat til at betale, når I det bliver jeres tur
Overhold ensretningen (vil være tydeligt markeret)
Gå kun i kantinen, hvis du skal købe noget – hjælp meget gerne ved at købe for hinanden
samtidigt med at I køber til jer selv
Forsøg at sprede jeres indkøb over hele dagen. Hvis du fx skal have salat, så køb meget gerne
bakken til salat tidligere på dagen, så du ikke skal stå i kø i middagspausen
VED SMITTE/SYGDOM
Hvis du ved, du er smittet, (eller er i tvivl om, om du er) skal du kontakte mig (40204859 eller
på Lectio)
Hvis du er ”nær kontakt” til en smittet, skal du testes 2 gange og blive væk fra skolen indtil
negativt svar på første test. Kontakt også meget gerne mig, hvis du er i tvivl. Se definition på
”nær kontakt” her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-afcovid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skolermm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337
Jeg håber, vi sammen kan lave et rigtig godt skoleår på BG! – på trods af alle de nævnte
forholdsregler
Venlig hilsen
Per Knudsen
Rektor
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